بطاقاتالتحذير
حقائق ضرورية

ّ
إن علبة التبغ هي وسيلة الاتصال الضرورية في صناعة
التبغ
تعتمد شركات التبغ على تصميم الرزمة لبناء شهرة الاسم والترويج للمبيعات،
خصوصا لأن الإعلان عن التبغ أصبح على نحو متزايد محدود في العديد من
الأسواق.
•تغليف يضع صور تجارية التي غالبا ما تكون تماما عكس الحقائق
والمخاطرالمرتبطة منتجات التبغ 2.فشركات التبغ تضع الصور التجارية
التي تعزز المثل العليا للحالة ،والثروة ،و الإغراء الجنسي  ،والفتنة ،
والنحافة،و الرجولة ،والرياضية  ،والصحة ،الى جانب أمور آخرى.
ّ
المدخن المراهق ،علبة منتج التبغ تمثل الشارة التي
•للمدخن ،خصوصا
3
تعكس الكيفية التي يريدون أن يراهم فيها الآخرون.

التحذيرات المصورة هي فعالة!
بعد أن أدخلت سنغافورة بطاقات التحذيرية المصورة في  ،2004وجدت دراسة
استقصائية صحية ترويجية أن  % 28من المدخنين ذكروا بأنهم يدخنون عددا اقل
من السجائر بسبب تلك التحذيرات؛ و أن  % 14من المدخنين قالوا بإنهم يتجنبوا
التدخين أمام الأطفال؛ بينما أفاد  % 12بأنهم يتفادون التدخين أمام النساء الحوامل
4
و ذكروا بأنهم يدخنون أقل في المنزل.

النهائية مع مدخنينا
هي العُ لبة نفسها.
أي رسائل
في غياب ّ
تسويقية أخرى،
تغليفنا … هو
المعبر الوحيد عن
جوهر صنفنا .ضعها
بطريقة أخرى :عندما لا
يوجد لديك أي شئ آخر،
فإن التغليف يكون
لنا بمثابة و سيلتنا
للتسويق .
المدير التنفيذي لشركة
تبغ
فيليب موريس  ,شركة
ِ
1
عالمية.

تعبر البطاقات التحذيرية التصويرية عن مخاطر استعمال
التبغ بشكل فعال
للسيطرة على تغليف السجائر بأنه حرج بالنسبة لجهود السيطرة على التبغ.
ّ
فعالة لإذاعة تلك الرسائل حول التأثير الضار لاستعمال
علب السجائر هي أوساط
ّ
فعالة لزيادة المعرفة حول المخاطر
التبغ .يبين البحث بأن بطاقات التحذير هي
5,6
المرتبطة بالتدخين ،ويمكن أن تؤثر على القرارات المستقبلية حول التدخين.
بطاقة التحذير التصويرية والكبيرة يمكن أن ُتحفز المدخنين على الإقلاع
وتثبيط عزيمة غير المدخنين من البدء في التدخين 7.وتحفظ على المدخنين
8
السابقين من الرجوع إلى التدخين ثانية.
• % 84من المدخنين الذين يعيشون في كندا حيث يتطلب وجود التحذيرات
التصويرية ،وجدوا بطاقات التحذير الصحية كمصدر معلومات صحية،
بالمقارنة مع  % 47من المدخنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة ،حيث
5,9
ُيتطلب تحذيرات نصية فقط.
•بعد أن ق ّدمت البرازيل تحذيرات تصويرية جديدة في  % 73 ،2002من
المدخنين قالوا بأنهم صدقوهم ،و % 54قالوا بأنهم غيروا رأيهم حول النتائج
الصحية للتدخين ،و % 67قالوا أن التحذيرات الجديدة جعلتهم يرغبون في
10
الإقلاع عن التدخين.

بطاقة التحذير ،سنغافورة

•بعد أن أدخلت بطاقات التحذير الصحية المصورة في أستراليا ،فإن
المدخنون التجريبيون والدائمون من المراهقون كانوا على الأرجح أن يفكروا
في الإقلاع ،ونوايا التدخين كانت أقل بين أولئك الطلاب الذين ناقشوا
11
بطاقات التحذير الجديدة.
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بطاقات التحذير :حقائق ضرورية
الفعالة
مكونات بطاقة التحذير
ّ
ّ

مكون
ّ

الموقع

الوصف

العلامات يجب أن تظهر على مناطق
العرض الرئيسية (جبهة والخلفية
المقاطع الكبرى

التأثير

إذا ما كانت الرسالة في موقع بارز فعلى الأرجح أن يتم ملاحظتها.

للرزمة

الحجم

ينبغي لها أن تغطي المساحات
الرئيسية لإظهار التعبئة بقدر
 % 50على الأقل.

الصور
التوضيحية

الصور و /أو الأشكال التصويرية
يجب أن تصور التأثيرات المريضة
لاستعمال التبغ.

الرسائل الكبيرة على الأرجح أن تلاحظ.
يزيد تأثير علامة بالحجم.
ُتثير العلامات الكبيرة ردود عاطفية وتزيد الحافز للترك.
ُتساعد الصور القوية ورسومات المدخنين تص ّور طبيعة المرض المسبب
من التبغ أفضل من الكلمات لوحدها.
الصور على الأرجح تجلب الانتباه وعلى الأرجح أن يتم تذكرها عندما يريد
الفرد أن يتخذ القرارات حول إذا ما أراد أن يدخن أو أن لا يدخن أو يقلل من
التدخين.
الصور مهمة خصوصا في المناطق التي تكون فيها المعرفة بالقراءة
والكتابة المنخفضة أو حيث يبين البحث أن المدخنين يهملون البطاقات
التحذير ذات الكتابة فقط.
التحذيرات التصويرية من المحتمل أن تصل الأطفال والمراهقين ،خصوصا
أطفال المدخنين ،والذين هم ضعفاء جدا.

اللون،
ّ
والخط
الخلفية،

استعمل الألوان كاملة.

تزيد من الرؤية وسهولة الفهم.

ألوان متفرقة مع الخلفية والنص.

الدوران

التحذيرات والرسائل الصحية
المتع ّددة يمكن أن تظهر على كل
منتجات التبغ بنفس الوقت أو أن
تدور بشكل زمني.

يمنع من التعرض الشديد.

النص

يدرج قائمة بالخطر بإبراز
التأثيرات الضا ّرة وتأثير
التعرض للتبغ.

ُتبرز الرسائل التأثيرات الضارة بالصحة

يتضمن مقدار المخاطر المعينة.
يقدم نصيحة للتوقف ورقم
اتصال محلي لمعلومات أكثر.

وتزود بمعلومات صحية عامة ومهمة إلى الجمهور والذي قد لا يكون من السهل
الوصول إليه في العادة.
الرسائل التي تستنبط تكون عاطفية وغير مناسبة حول استعمال التبغ
و تكون أكثر تقبل وإقناعا.

المسببة للإدمان من
يحدد الطبيعة
ّ
التبغ.
ينتزع المشاعر العاطفية الغير
مناسبة الناجمة عن استعمال
التبغ.

اللغة

العلامة يجب أن تكون في لغة/لغات الرسائل في كل اللغات الرئيسية تضمن وصول أوسع.
البلاد الرئيسية.

مصدر
الاقتباس

2

العلامة يجب أن تميز المصدر مثل
هيئة الصحة الوطنية (مثل وزارة
الصحة) والتي توصي برسائل
صحية.
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منظمة الصحة العالمية (هو) اتفاقية الإطار للسيطرة على
فعالة
التبغ (أف سي تي سي) تتطلب علامات تحذير صحية
ّ

12

تؤسس الإطار
الـ أف سي تي سي ،معاهدة الصحة العامة العالمية الأولى في العالم،
ّ
لسياسة تهدف لتخفيض التأثير المدمر للصحة و الاقتصاد بسبب التبغ.
ّ
تتطلب من الأطراف بالـ أف سي تي سي تطبيق
الفقرة  11من الـ أف سي تي سي
ّ
فعالة للتحذير ض ّد التأثير الضار لاستعمال التبغ على كل من غلاف
إجراءات
منتج التبغ خلال الثلاث سنوات بعد تصديق الـ أف سي تي سي .تطبيق سياسة
بطاقة تحذير تصويرية لن تمثل أي كلفة مالية للحكومات؛ والأجور تحمل لشركات
التبغ.

بطاقة التحذير ,بلجيكا

التقدم العالمي في تطبيق العلامات التحذيرية
ّ

13

حققت الحكومات تق ّدم استثنائي في تحسين البطاقات التحذيرية للتبغ
بتطبيق الإجراءات كما هو ُم ّ
لخص من قبل منظمة الصحة العالمية و الـ أف سي تي
سي.

اعتبارا من ديسمبر  ،2010أكثر من  30بلدا  /سلطات قضائية نفذت البطاقات
التحذيرية ذات رسوم تحذيرعلى عبوات التبغ والتي تشكل ما لا يقل عن % 30
من اجمالي العبوات .لمزيد من التفاصيل حول هذه البلدان مع قائمة محدثة لتلك
البلدان  ،يمكنكم زيارة الموقع التالي:
http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/WL_examples_en.pdf.

بطاقة التحذير ,تايلاند

الرسائل الرئيسية
•إنّ رزمة التبغ هي وسيلة الاتصال الضرورية لصناعة التبغ؛ تعتمد شركات
2,3
التبغ على تصميم رزمة التبغ لبناء شهرة الاسم وللترويج للمبيعات.
• ُتبلغ بطاقات التحذير الصحية التصويرية بمخاطر استعمال التبغ .تزيد
ّ
الفعالة المعرفة حول المخاطر المرتبطة بالتدخين ويمكن
بطاقات التحذير
ِ
تخفض من نوايا التدخين بين ُمراهقين 11وتقنع المدخنين للتخلي عن
أن
التدخين 6,14وان تحفظ المدخنين السابقين من البدء مرة أخرى في التدخين.
•بطاقات التحذير التصويرية لها تأثير أعظم من العلامات الكتابية فقط
ويمكن أن تعرف من قبل المشاهدين والأطفال قليلي المعرفة بالقراءة
5,9
والكتابة و المجموعات السكان الضعيفة.

بطاقة التحذير ,نيوزيلندا

ّ
ّ
تغطي
الفعالة الكبيرة ،و الواضحة ،الدوارة ،و التي
•البطاقات التحذير
ْ
وتشمل كل من النص والصور
الكلية،
على الأقل  % 50من مساحة ُعلبة التبغ
ّ
12
التوضيحية.
ّ
ّ
فعالة للتحذير ض ّد
تتطلب لتطبيق إجراءات
•الأطراف بالـ أف سي تي سي
التأثير الضار لإستعمال التبغ على كل مغلفات ُمنتج التبغ خلال الثلاث
12
سنوات من تصديق على الـ أف سي تي سي.
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